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Marcin Paszkiewicz vel Pipilewicz
Firma ROLKOWO nauka i doskonalenie jazdy na rolkach, Szczecin

Wpływ treningu karate na sprawność fizyczną dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym (doniesienie z badań)

Słowa kluczowe: trening karate, dzieci, 
sprawność fizyczna

Trening karate to doskonały sposób, aby wyrzucić z siebie negatywne emo-
cje, nadmiar energii i agresji dnia codziennego. Specyfika treningu karate wpływa 
na symetryczny rozwój ciała. Zmieniające się i nieprzewidziane reakcje przeciwnika 
podczas sparingu wymuszają na ćwiczącym przewidywanie ruchów, dobieranie od-
powiednich bloków i technik kontrujących przez co doskonale wyrabiają koncentra-
cję, szybkość reakcji i spontanicznego myślenia. Charakterystyczny w treningu karate 
jest aspekt zwinnego, szybkiego i gibkiego ciała, dlatego też szczególną uwagę zaraz 
obok kształtowania siły, wytrzymałości i odporności na ból skupia się na rozciąganiu, 
zwiększając zakres ruchów w stawach, elastyczność mięśni, więzadeł i ścięgien [1, 2].

W harmonijnym fizycznym, motorycznym i psychicznym rozwoju dziecka 
uprawiającego karate niezwykle ważna jest rola nauczyciela. Nauczyciel powinien 
być wzorem dla swoich uczniów, przykładem do naśladowania, wtedy będą oni 
osiągać pełną wartość swojej osoby i dążyć do rozwoju wewnętrznej doskonałości. 
Aby prawidłowo wykształcić osobowość dzieci powinny mieć szacunek do nauczy-
ciela. Jak już wcześniej wspomniałem, celem karate jest nie agresja, lecz jej unika-
nie za wszelką cenę [3, 4, 5].

„Trening karate wyrabiając siłę wewnętrzną u ćwiczących, podwyższa ich wartość 
i samoocenę w podejmowaniu decyzji w różnych sytuacjach życiowych. Trening karate 
przynosi wszechstronne walory wychowawcze, wyrabia u ćwiczących takie cechy cha-
rakteru, które są niezbędne młodzieży szkolnej przygotowującej się krok po kroku do 
życia w społeczeństwie i poczucia przynależności do niego. Karate uważane jest przez 
wielu znawców za najlepszy system pedagogiczny świata, najlepiej technicznie i inte-
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gralnie opracowany. Integruje w sobie zaplanowany i wypróbowany sposób pracy nad 
psychiką, emocjami, intelektem oraz nad stanem somatycznym człowieka” [6, s.14].

Należy pamiętać, że najwyższym celem karate nie jest zwycięstwo ani poraż-
ka, lecz doskonalenie charakteru dlatego ze względu na kształtowanie odpowie-
dzialności i samodyscypliny trening karate jest znakomitym narzędziem w procesie 
wychowawczym [8, 9].

Tym co różni karate od innych dyscyplin sportu jest jego filozofia, która za punkt 
najwyższy tej sztuki stawia rozwój duchowy, osiągnięcie wyzwolenia, kształtowanie 
osobowości i głębokiego charakteru. Poprzez trening naucza się stanowczości [10, 11].

Trening, który wymaga skupienia i koncentracji poprzez zapamiętywanie wie-
lu sekwencji ruchów wykonywanych z odpowiednią siłą i szybkością korzystnie 
wpływa na procesy myślowe poprawiając wyniki w nauce. Mimo iż jest to sport 
indywidualny, ze względu na swoją charakterystykę zapewnia potrzebę przynależ-
ności do grupy. Podczas treningu kata aktywują się funkcje lewej półkuli mózgu 
uważanej za bardziej twórczą. Adept wykonuje sekwencje ruchów interpretując 
ataki z jednoczesnym wyobrażeniem sobie przeciwników z którymi walczy. Prawi-
dłowo wykonany i rozumiany trening kata oddziałuje na wyobraźnię, wzmacnia 
samoakceptację i wiarę w siebie [8, 11, 12].

„Towarzysząca nauce karate filozofia Zen, jako integralna komponenta wszyst-
kich sztuk walki jednoczy ciało i umysł wyzwalając ducha walki. Tak uduchowiona 
sztuka walki może funkcjonować jako system wychowawczy kształtujący prawidło-
wo młodzież, wpajając jej społeczne pożądane cechy, nawyki i wartości. Wraz z du-
chowym nastawieniem następuje korzystny rozwój fizyczny, który stymulowany 
zbiorem różnorodnych bodźców daje pożądany efekt harmonii” [8, s.12].

Karate nie ma wyznacznika górnej czy dolnej granicy wiekowej, może więc je 
uprawiać człowiek w każdym wieku, zarówno dziecko jak i stulatek [6]. 

W prezentowanej pracy podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie 
Jaki jest wpływ uprawiania karate na sprawność fizyczną badanych dzieci w młod-
szym wieku szkolnym?

Metody i techniki badawcze

W toku badań zastosowano następujące metody badawcze test osiągnięć 
szkolnych i obserwację. Do oceny poziomu sprawności fizycznej wykorzystano test 
EUROFIT. Wykonano pomiary w następujących próbach: moc – skok w dal z miej-
sca, siła dłoni – zaciskanie dłoni na dynamometrze, gibkość – skłon tułowia w sia-
dzie prostym, szybkość – uderzanie dłonią w krążki, równowaga – postawa równo-
ważna jedną nogą na belce, siła statyczna – zwis na drążku o ugiętych ramionach, 
wytrzymałość szybkościowa – siady z leżenia w 30 sekund, zwinność – bieg waha-
dłowy na dystansie 10 × 5 metrów (www.kondycjafizyczna.pl).
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próba – Wpływ treningu karate na sprawność fizyczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Materiał badawczy

W celu przeprowadzenia badań wyodrębniono dwie grupy. Jedną stanowili 
siedmiolatkowie, którzy rok wcześniej uczestniczyli w programie przedszkolnym 
„Mały Karateka”, a druga grupa to dzieci niećwiczące karate ani podobnych sztuk 
walk. Badaniami objęto 120 osób w tym 60 chłopców i 60 dziewczynek. Wśród 
uczniów trenujących byli karatecy z klubów sportowych Kamikaze Szczecin oraz 
UKS Pomerania Szczecin (60 osób), a drugą stanowili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Mie-
rzynie. Pierwsze badania przeprowadzono wśród dzieci siedmioletnich, a po roku 
powtórzono je w tych samych grupach.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej [14] oraz przedstawiono w ta-
belach.

Wyniki badań i ich omówienie

Analiza wyników testu przeprowadzonego wśród siedmioletnich badanych 
chłopców wykazała istotną przewagę karateków w poziomie mocy, szybkości, 
równowagi i zwinności. Na jednakowym poziomie odnotowano wyniki w próbach 
siły dłoni, siły statycznej oraz wytrzymałości szybkościowej. Karatecy osiągnęli 
niższy poziom gibkości. Analogiczna analiza wyników testu przeprowadzonego 
wśród ośmioletnich badanych chłopców wykazała istotną przewagę karateków we 
wszystkich ośmiu próbach sprawnościowych (Tabela 1).

Tabela 1

Poziom sprawności fizycznej chłopców wieku 7 i 8 lat [pkt.]

próba
pomiar 1 pomiar 2

uczniowie karatecy uczniowie karatecy

moc 44,10 65,50 44,40 62,53

siła dłoni 50,50 50,76 48,00 51,03

gibkość 61,70 55,56 58,70 66,00

szybkość 47,70 53,10 42,40 55,16

równowaga 60,30 62,83 55,40 63,26

siła statyczna 45,00 46,66 40,80 50,76

wytrzymałość szyb. 55,50 55,06 49,60 57,40

zwinność 39,10 55,43 44,80 55,46

istotność różnic tα = 1,43 < t0,05 = 1,99 (nieistotna) tα = 3,22 > t0,05 = 1,99 (istotna)

Źródło: badania własne
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Analiza wyników badań poziomu zdolności motorycznych wśród siedmiolet-
nich dziewcząt wykazała istotną przewagę karateczek w próbach mocy, równowa-
gi i zwinności. Wyniki w pozostałych próbach były zbliżone. Analogiczna analiza 
wyników testu przeprowadzonego wśród ośmioletnich badanych dziewcząt wyka-
zała istotną przewagę karateczek w próbach mocy, gibkości, szybkości, równowa-
gi, siły statycznej, wytrzymałości szybkościowej oraz zwinności. Wynik w próbie siły 
dłoni był zbliżony (Tabela 2).

Tabela 2

Poziom sprawności fizycznej dziewcząt wieku 7 i 8 lat [pkt.]

próba
pomiar 1 pomiar 2

uczennice karateczki uczennice karateczki

moc 53,70 65,10 51,80 62,60

siła dłoni 52,00 52,50 50,60 51,00

gibkość 58,40 58,33 59,30 62,93

szybkość 47,60 49,93 44,90 53,53

równowaga 57,30 62,46 56,30 63,30

siła statyczna 47,20 47,63 45,20 48,56

wytrzymałość szyb. 52,80 55,40 50,30 58,70

zwinność 45,70 65,56 52,10 72,83

istotność różnic tα = 1,79 < t0,05 = 2,14 (nieistotna) tα = 2,38 > t0,05 = 2,14 (istotna)

Źródło: badania własne

Próba mocy

Rozpiętość wyników w próbie mocy u nietrenujących siedmioletnich chłop-
ców wyniosła 37 pkt. (odchylenie standardowe 9,16 pkt.), a u karateków 27 pkt. 
(odchylenie standardowe 6,72 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie mocy u nietrenujących ośmioletnich chłopców 
wyniosła 43 pkt. (odchylenie standardowe 9,11 pkt.), natomiast wśród karateków 
33 pkt. (odchylenie standardowe 7,65 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w te-
ście są istotne statystycznie.

Porównanie rezultatów uzyskanych w pomiarze 1 i 2 pokazuje niewielki pro-
gres u uczniów nietrenujących (0,3 pkt.) i większy u karateków (1,0 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie mocy u nietrenujących siedmioletnich dziew-
cząt wyniosła 43 pkt. nietrenujących (odchylenie standardowe 9,39 pkt.), nato-
miast u karateczek 34 pkt. (odchylenie standardowe 8,33 pkt.). Różnice rezultatów 
uzyskanych w teście są istotne statystycznie.
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Rozpiętość wyników w próbie mocy u nietrenujących ośmioletnich dziewcząt 
wyniosła 41 pkt. (odchylenie standardowe 8,38 pkt.), natomiast wśród karateczek 
od 35 pkt. (odchylenie standardowe 7,86 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych 
w teście są istotne statystycznie.

W drugim pomiarze odnotowano większy progres w poziomie mocy u karate-
czek (2,5 pkt.) w porównaniu z uczennicami nietrenującymi (1,9 pkt.).

Próba siły dłoni

Rozpiętość wyników w próbie siły dłoni siedmioletnich nietrenujących chłop-
ców wyniosła 9 pkt. (odchylenie standardowe 2,16 pkt.), a u karateków 22 pkt. (od-
chylenie standardowe 4,13 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są istotne 
statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie mocy u nietrenujących ośmioletnich chłopców wy-
niosła 11 pkt. (odchylenie standardowe 2,48 pkt.), a u karateków 15 pkt. (odchylenie 
standardowe 3,29 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są istotne statystycznie.

Po roku odnotowano regres u uczniów nietrenujących (2,5 pkt.), a u karate-
ków progres o 0,3 pkt.

Rozpiętość wyników w próbie siły dłoni u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wyniosła 24 pkt. (odchylenie standardowe 3,60 pkt.), a u karateczek 20 
pkt. (odchylenie standardowe 4,02 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie siły dłoni u nietrenujących ośmioletnich dziew-
cząt wyniosła od 17 pkt. (odchylenie standardowe 3,86 pkt.), a u karateczek 20 pkt. 
(odchylenie standardowe 3,90 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

Po roku odnotowano regres w poziomie siły dłoni u nietrenujących uczennic 
(–1,4 pkt.), a u karateczek wystąpił progres (1,5 pkt.).

Próba gibkości

Rozpiętość wyników w próbie gibkości u nietrenujących siedmioletnich 
chłopców wyniosła 31 pkt. (odchylenie standardowe 8,38 pkt.), a u karateków 42 
pkt. (odchylenie standardowe 9,93 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie gibkości u nietrenujących ośmioletnich chłop-
ców wyniosła 34 pkt. (odchylenie standardowe 6,97 pkt.), a u karateków 32 pkt. 
(odchylenie standardowe 7,27 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

W drugim pomiarze odnotowano regres u uczniów nietrenujących (3,0 pkt.) 
i wysoki progres u karateków (10,4 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie gibkości u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wyniosła 36 pkt. (odchylenie standardowe 8,70 pkt.), podobnie jak u ka-
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rateczek (odchylenie standardowe 9,99 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w te-
ście są nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie gibkości u nietrenujących ośmioletnich dziew-
cząt wyniosła 32 pkt. (odchylenie standardowe 7,93 pkt.), a u karateczek 29 pkt. 
(odchylenie standardowe 7,22 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są nie-
istotne statystycznie.

Po roku badań nastąpił progres w poziomie gibkości u nietrenujących uczen-
nic (1,9 pkt.) niższy niż u karateczek (2,5 pkt.).

Próba szybkości

Rozpiętość wyników w próbie szybkości nietrenujących siedmioletnich chłop-
ców wyniosła 27 pkt. (odchylenie standardowe 6,76 pkt.), a u karateków 38 pkt (od-
chylenie standardowe 9,63 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są istotne 
statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie szybkości u nietrenujących ośmioletnich chłop-
ców wyniosła 28 pkt. (odchylenie standardowe 6,28 pkt.), a u karateków 36 pkt. 
(odchylenie standardowe 9,95 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

W drugim pomiarze u uczniów nietrenujących odnotowano regres (5,3 pkt.), 
a u karateków progres (2,1 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie szybkości u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wyniosła 31 pkt. (odchylenie standardowe 6,53 pkt.), a u karateczek 32 
pkt. (odchylenie standardowe 8,22 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie szybkości u nietrenujących ośmioletnich 
dziewcząt wyniosła 29 pkt. (odchylenie standardowe 9,72 pkt.), a u karateczek 37 
pkt. (odchylenie standardowe 9,02 pkt.), Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

Po roku badań u nietrenujących uczennic odnotowano regres w poziomie 
szybkości (–2,7 pkt.), a u karateczek – progres (3,6 pkt.).

Próba równowagi

Rozpiętość wyników w próbie równowagi u nietrenujących siedmioletnich 
chłopców wyniosła 13 pkt. (odchylenie standardowe 3,59 pkt.), a u karateków 15 
pkt. (odchylenie standardowe 4,89 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie równowagi nietrenujących ośmioletnich chłop-
ców wyniosła 13 pkt. (odchylenie standardowe 3,60 pkt.), natomiast wśród kara-
teków 12 pkt. (odchylenie standardowe 2,80 pkt.) Różnice rezultatów uzyskanych 
w teście są nieistotne statystycznie.
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W drugim pomiarze odnotowano regres u chłopców nietrenujących (–4,6 
pkt.), a u karateków odnotowano niewielki progres (0,4 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie równowagi u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wynosiła 20 pkt. (odchylenie standardowe 5,13 pkt.) u uczennic, nato-
miast u karateczek 13 pkt. (odchylenie standardowe 3,63 pkt.). Różnice rezultatów 
uzyskanych w teście są istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie równowagi u ośmioletnich nietrenujących 
dziewcząt wyniosła 17 pkt. (odchylenie standardowe 5,06 pkt.), a u karateczek 3 
pkt. (odchylenie standardowe 1,29 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście 
są istotne statystycznie.

W drugim roku badań wystąpił regres w poziomie równowagi u nietrenują-
cych uczennic wynoszący 1,00 pkt., a u karateczek progres o 0,91 pkt.

Próba siły statycznej

Rozpiętość wyników w próbie siły statycznej siedmioletnich nietrenujących 
chłopców wyniosła 48 pkt. (odchylenie standardowe 11,86 pkt.), a u karateków 52 
pkt. (odchylenie standardowe 11,73 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście 
są nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie siły statycznej nietrenujących ośmioletnich 
chłopców wyniosła 46 pkt. (odchylenie standardowe 11,57 pkt.), a u karateków 51 
pkt. (odchylenie standardowe 12,82 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście 
są istotne statystycznie.

Po roku badań wystąpił regres u uczniów nietrenujących równy (–4,20 pkt.), 
a u karateków odnotowano progres (6,10 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie siły statycznej u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wyniosła 36 pkt. (odchylenie standardowe 13,33 pkt.), a u karateczek od 
43 pkt. (odchylenie standardowe 13,90 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w te-
ście są istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie siły statycznej u nietrenujących ośmioletnich 
dziewcząt wyniosła 46 pkt. (odchylenie standardowe 12,43 pkt.), a u karateczek 
od 52 pkt. (odchylenie standardowe 14,84 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych 
w teście są istotne statystycznie.

Po roku badań odnotowano regres w poziomie siły statycznej u nietrenują-
cych uczennic (–2 pkt.), a u karateczek progres o 0,93 punktu.

Próba wytrzymałość szybkościowa

Rozpiętość wyników w próbie wytrzymałości szybkościowej nietrenujących 
siedmioletnich chłopców (odchylenie standardowe 9,20 pkt.) i a u karateków (od-
chylenie standardowe 8,82 pkt.) wyniosła 30 pkt.

Rozpiętość wyników w próbie wytrzymałości szybkościowej nietrenujących 
ośmioletnich chłopców wyniosła 32 pkt. (odchylenie standardowe 8,97 pkt.), 
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a u karateków 36 pkt. (odchylenie standardowe 8,95 pkt.). Różnice rezultatów 
uzyskanych w teście są istotne statystycznie.

W drugim pomiarze odnotowano regres u uczniów nietrenujących (–5,9 pkt.) 
i progres u karateków (2,3 pkt.).

Rozpiętość wyników w próbie wytrzymałości szybkościowej u nietrenujących 
siedmioletnich dziewcząt wyniosła 35 pkt. (odchylenie standardowe 7,51 pkt.), 
a u karateczek od 33 pkt. (odchylenie standardowe 7,46 pkt.). Różnice rezultatów 
uzyskanych w teście są nieistotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie wytrzymałości szybkościowej u nietrenują-
cych ośmioletnich dziewcząt wyniosła 43 pkt. (odchylenie standardowe 7,51 pkt.), 
a u karateczek 38 pkt. (odchylenie standardowe 7,46 pkt.). Różnice rezultatów 
uzyskanych w teście są istotne statystycznie.

Po roku badań w poziomie wytrzymałości szybkościowej u uczennic nietre-
nujących odnotowano regres (2,5 pkt.), natomiast u karateczek – progres (3,3 pkt.).

Próba zwinności

Rozpiętość wyników w próbie zwinności nietrenujących siedmioletnich 
chłopców wyniosła 48 pkt. (odchylenie standardowe 10,10 pkt.), a u karateków 52 
pkt. (odchylenie standardowe 11,32 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście 
są istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie zwinności nietrenujących ośmioletnich chłop-
ców wynosiła 28 pkt. (odchylenie standardowe 7,88 pkt.) i u karateków 52 pkt. 
(odchylenie standardowe 11,02 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

W drugim pomiarze nastąpił progres w punktacji u uczniów nietrenujących 
równy 5,7 pkt., a u karateków utrzymała się na niezmienionym poziomie.

Rozpiętość wyników w próbie zwinności u nietrenujących siedmioletnich 
dziewcząt wyniosła 51 pkt. (odchylenie standardowe 17,87 pkt.), a u karateczek 35 
pkt. (odchylenie standardowe 9,87 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście są 
istotne statystycznie.

Rozpiętość wyników w próbie zwinności u nietrenujących ośmioletnich 
dziewcząt wyniosła 50 pkt. (odchylenie standardowe 15,50 pkt.), a u karateczek 48 
pkt. (odchylenie standardowe 12,41 pkt.). Różnice rezultatów uzyskanych w teście 
są nieistotne statystycznie.

Po roku badań w poziomie szybkości nastąpił progres zarówno u nietrenują-
cych uczennic (6,4 pkt.), jak i karateczek (7,3 pkt.).

Podsumowanie i wnioski

Analizując zebrane rezultaty badań można stwierdzić, że dzieci, zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta, po rocznym okresie regularnych treningów karate wy-
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kazują nieznacznie wyższą sprawność fizyczną od swoich rówieśników. Różnica 
zwiększa się w znacznym stopniu po drugim roku treningów, gdyż wśród karate-
ków odnotowano znaczny progres w stosunku do roku poprzedniego w każdej 
z przeprowadzonych prób sprawnościowych, natomiast pośród uczniów nietrenu-
jących widać minimalny regres sprawności ogólnej.

Analiza zebranych wyników ukazuje nam dwa ciekawe zjawiska, jednym 
z nich jest różnica w wynikach dwóch badanych grup, natomiast drugim niepo-
kojący fakt obniżenia sprawności uczniów klasy drugiej w stosunku do wyników 
z klasy pierwszej.

Nie ulega wątpliwości co potwierdziły przeprowadzone badania, że trening 
karate ma wpływ na ogólną sprawność fizyczną dziecka w wieku wczesnoszkol-
nym i jest to wpływ pozytywny w znacznym stopniu. Czynnikiem, korzystnie 
wpływającym na sprawność w treningu karate jest koncentracja na ćwiczeniach 
ogólnorozwojowych angażujących symetrycznie całe ciało w równym stopniu 
prawą jak i lewą jego połowę. Wielokrotne powtarzanie różnorodnych dyna-
micznych uderzeń oraz bloków za pomocą rąk i nóg rozwija mięśnie pod różnym 
kątem, ich siłę i dynamikę. Stosowanie szerokiego asortymentu pozycji do walki 
wpływa na siłę statyczną mięśni nóg oraz równowagę ciała. Rozwój gibkości na-
stępuje w efekcie licznych ćwiczeń rozciągających potrzebnych do wykonania 
wysokich kopnięć. Rozwój mocy oraz wytrzymałości szybkościowej wynika ze 
sposobu w jaki trenuje się techniki, które muszą być dynamiczne, oraz doskoki 
do przeciwnika z bezpiecznego dystansu i odskoki by odpowiedni dystans na 
powrót utrzymać. W treningu karate nacisk kładzie się na dynamikę, wykonywa-
nie ruchu w jak najkrótszym czasie. Testem sprawdzającym, a także nieodłączną 
częścią treningu jest Kumite podczas którego dwóch adeptów karate konfrontu-
je swoje możliwości, wymaga ono dużego wysiłku, siły, mocy, gibkości, zwinno-
ści, szybkości i wytrzymałości. Charakterystyczne w karate są uderzenia pięścią, 
dlatego też zaciśnięte dłonie są dla wielu dzieci symbolem kojarzącym się z tą 
sztuką walki.

Można się zastanowić natomiast nad faktem obniżenia sprawności fizycznej 
wśród dzieci niećwiczących i nad powodem tego zjawiska. Czy system wychowa-
nia fizycznego w szkole funkcjonuje prawidłowo, czy ilość zajęć ruchowych jest 
wystarczająca i jak kompetentni są nauczyciele prowadzący zajęcia. Być może 
czasy komputeryzacji w których żyjemy odciskają piętno na sprawności młodych 
ludzi. Jest jednak nadzieja, ponieważ obserwuje się nasilające zjawisko można by 
powiedzieć, że wręcz modę na siłownię oraz zajęcia fitness, które w ostatnich la-
tach dynamicznie się rozwijają i zyskują tłumy fanów. Jeśli rodzice prowadzą zdro-
wy tryb życia, przekazują swoje przyzwyczajenia swoim dzieciom, więc pozostaje 
czekać i obserwować w którym kierunku pójdzie świat jak ludzie będą prowadzić 
swoje życia za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat [15,16, 17.
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Odpowiadając na pytania można sformułować następujące wnioski:
1. Poziom sprawności fizycznej wśród dzieci siedmioletnich oraz ośmioletnich 

trenujących karate zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt jest wyższy w po-
równaniu z niećwiczącymi rówieśnikami.

2. Poziom sprawności fizycznej wśród dzieci nietrenujących karate jest zróżnicowany 
zależnie od codziennego trybu życia danego dziecka, jednakże badania wykazały 
słabsze wyniki w konfrontacji z rówieśnikami uczęszczającymi regularnie na treningi.

3. Przeprowadzone badania wykazały znaczny wzrost sprawności fizycznej wśród 
uczniów regularnie trenujących karate przez rok. 

4. W poziomie sprawności fizycznej ośmiolatków nietrenujących odnotowano re-
gres w odniesieniu do badań przeprowadzonych rok wcześniej.
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The impacT oF kaRaTe TRaiNiNg oN The physical FiTNess oF childReN 
iN eaRly school age (sTudy RepoRT)

Summary

Keywords: karate training, children, physical fitness 

To what extent systematic influences karate training performance of boys and girls in 
early school age? What characteristic karate training factors have an impact on the level of 
physical fitness of children early school? 

To compile the differences in performance depending on the age and sex of the Eurofit 
test was used. 

The study involved 120 people, including 60 boys and 60 girls from sports clubs: Ka-
mikaze Szczecin and UKS Pomerania Szczecin, Jan Twardowski Primary School No. 20 and 
Friends of Children Primary School in Mierzyn.

The analysis of the results of the research showed that children, both boys and girls, 
after a year of regular training karate presented slightly higher fitness than the peers. The 
difference increased significantly after the second year of karate training among training 
children and has been considerable compared to the previous year in each of the tests of 
fitness, while among pupils untrained can see the minimum setback overall efficiency. 

The analysis of the results reveals two interesting phenomenon, one of them is the dif-
ference in the results of the two treatment groups, while the second disturbing fact reduce 
the efficiency of the second class of students compared to the results of the first class. 

The study confirmed that karate training has a positive effect on overall physical fitness 
of the child in early school age. Factor, preferably affecting the efficiency in karate training 
is to focus on exercises general development symmetrically involving the whole body.


